ALGEMENE VOORWAARDEN VAROSSIEAU IP
1.

Varossieau IP

1.1.

De advocatenpraktijk Varossieau IP wordt uitgeoefend voor rekening en risico van mr.
A.C.L. Varossieau en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer: 64134342.

2.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden
die worden uitgevoerd door Varossieau IP alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daaruit
voortvloeien en/of verband houden. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op
offertes, aanbiedingen en eventuele aanvullende of vervolgopdrachten en/of
werkzaamheden.

2.2.

Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid en de inhoud van de algemene voorwaarden.

2.3.

Deze algemene voorwaarden kunnen tevens in de Engelse taal worden verstrekt. Indien er
tegenstrijdigheden bestaan of indien een geschil ontstaat over de inhoud of strekking van
deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst en is de Nederlandse tekst
bindend.

2.4.

Varossieau IP is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde
voorwaarden zijn alleen van toepassing op al bestaande rechtsrelaties indien en voor zover
de wederpartij daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

2.5.

De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden wordt door Varossieau IP
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

(Uitvoering van) de opdracht

3.1.

De diensten en werkzaamheden worden door Varossieau IP uitgevoerd uit hoofde van een
overeenkomst van opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Varossieau IP
treedt daarbij op als opdrachtnemer, de cliënt als opdrachtgever (“Opdrachtgever”).

3.2.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid2 BW
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Varossieau IP. De algemene
voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle personen en ondernemingen die, op
welke wijze dan ook, voor Varossieau IP werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

3.3.

De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever.
Derden kunnen aan de werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3.4.

Varossieau IP zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg hebben
met de Opdrachtgever en bij de keuze van de in te schakelen derden de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Varossieau IP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van
derden.

3.5.

Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door Varossieau IP verrichte werkzaamheden
aan derden verstrekt is de Opdrachtgever jegens Varossieau IP gehouden die derde erop
te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden. Indien een derde van de werkzaamheden op enigerlei wijze
gebruikt maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

4.

Honorarium, tarieven en kosten

4.1.

Tenzij anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever, zal het honorarium voor
werkzaamheden van Varossieau IP worden berekend op basis van uurtarieven, waarbij het
aantal gewerkte minuten vermenigvuldigd met het uurtarief in rekening wordt gebracht.
Over het honorarium is omzetbelasting verschuldigd.

4.2.

De tarieven worden bevestigd voor aanvang van de werkzaamheden dan wel zo spoedig
mogelijk. In geval van vervolg werkzaamheden geldt het eerder overeengekomen tarief
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen zijn.

4.3.

Varossieau IP is gerechtigd om de overeengekomen tarieven, na vooraankondiging aan
Opdrachtgever aan te passen, waarbij Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst op
te zeggen. Daarnaast is Varossieau IP gerechtigd om in specifieke gevallen, zoals
bijvoorbeeld wijzigingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, specialiteit etc.
aangepaste tarieven in rekening te brengen.

4.4.

Eventuele verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, beslag- en
executiekosten alsmede kosten van getuigen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
Deze verschotten zijn in beginsel niet belast tenzij anders aangegeven.

4.5.

Door Varossieau IP voorgeschoten kosten worden afzonderlijk benoemd aan
Opdrachtgever in rekening gebracht.

4.6.

Varossieau IP is gerechtigd om voorafgaand of gedurende de opdracht een voorschot te
vragen, te betalen voorafgaand aan de aanvang van de (vervolg)werkzaamheden. Indien
het voorschot niet afdoende blijkt te zijn is Varossieau IP gerechtigd om meer voorschotten
te vragen. Een voorschot zal in beginsel worden verrekend met de laatste declaratie.

5.

Facturering en betaling

5.1.

Varossieau IP stuurt periodiek (meestal maandelijks) dan wel na afloop van de
werkzaamheden een factuur voor het verschuldigde honorarium en/of verschotten/kosten
voorzien van een specificatie. Facturen van Varossieau IP dienen binnen 14 dagen na
factuurdatum betaald te zijn.

5.2.

Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is
vanaf de vervaldatum van de factuur de dan geldende wettelijke rente over de
verschuldigde hoofdsom verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele
maand geldt. Indien de declaratie ook na aanmaning niet volledig binnen de gestelde
termijn betaald wordt, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor de
hoogte daarvan wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten
(BIK) (zie http://www.rechtspraak.nl).

5.3.

Bij niet tijdige of volledige betaling van de facturen, ongeacht of deze op de onderhanden
zaak betrekking hebben, heeft Varossieau IP het recht de werkzaamheden op te schorten
of te beëindigen onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de openstaande
en nog te verzenden facturen volledig en tijdig te betalen. Varossieau IP is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van
de werkzaamheden.

6.

Beperking aansprakelijkheid Varossieau IP

6.1.

Varossieau IP is verzekerd tegen de gevolgen van beroepsfouten. Door het geven van een
opdracht aanvaardt opdrachtgever dat de totale aansprakelijkheid van Varossieau IP en die
van eventuele door haar ingeschakelde derden, beperkt is tot het bedrag dat de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Opdrachtgever
vrijwaart Varossieau IP voor eventuele gevolgen van aanspraken van derden.
Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: €500.000,= per aanspraak per jaar
met een maximum van €1.000.000,= voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.

6.2.

Indien geen recht op een verzekeringsuitkering bestaat, vergoedt Varossieau IP een
bedrag gelijk aan maximaal het met betrekking tot de opdracht in de betreffende zaak
gedeclareerde honorarium in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis
(waarbij een reeks gebeurtenissen als een en dezelfde gebeurtenis wordt aangemerkt), met
een maximum van € 25.000,=.

6.3.

Onverminderd het bepaalde in artikel 89 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het
recht op vergoeding van schade of kosten in ieder geval 12 (twaalf) maanden nadat de
gebeurtenis of feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend
mochten worden verondersteld of in alle redelijkheid bekend konden zijn geweest dan wel
door of vanwege Opdrachtgever bij de Geschillencommissie Advocatuur of anderszins
bevoegde rechter een zaak als bedoeld in artikel 8 van de algemene voorwaarden
aanhangig is gemaakt.

7.

Vertrouwelijkheid en privacy

7.1.

Varossieau IP gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Varossieau IP verwerkt
persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen
verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In de Privacy
Verklaring van Varossieau IP is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden en
hoe daarmee wordt omgegaan.

7.2.

7.3.

Varossieau IP bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op
grond van wet- en regelgeving is vereist.
Varossieau IP bewaart alle dossiers in beginsel voor een periode van 7 jaar nadat de
gegevens zijn ontvangen of het dossier is afgesloten. Na de periode van 7 jaar zal
Varossieau IP overgaan tot vernietiging van deze gegevens tenzij de betrokkene verzoekt
de gegevens langer te bewaren of een gerechtvaardigd belang van Varossieau IP zich
daartegen verzet. Varossieau IP is in geen geval aansprakelijk voor verlies van data na
genoemde periode van 7 jaar.

8.

Rechtskeuze en forumkeuze bij geschillen

8.1.

De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Varossieau IP wordt beheerst door
Nederlands recht, met inbegrip van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

8.2.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en de uitvoering van opdrachten en
of daaruit voortvloeiende opdrachten of werkzaamheden, de kwaliteit van de
dienstverlening, of de hoogte van de declaratie, worden beslecht door de
Geschillencommissie Advocatuur. Indien een geschil zich niet leent voor behandeling door
of uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur dan wel uit de behandeling door of
uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur mocht voortvloeien dat nadere
behandeling nodig is, is de Nederlandse rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd van
dit geschil kennis te nemen en het te beslechten.

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 17 maart 2021 en treden vanaf die datum in
werking. Zij zijn gepubliceerd op de website van Varossieau IP en worden op eerste aanvraag
kosteloos toegestuurd.
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